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Onno Hoes benoemd als voorzitter Raad van
Toezicht Beeld en Geluid

HILVERSUM, Onno Hoes (Leiden, 5 juni 1961) treedt op donderdag 11 juli 2019

aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van Beeld en Geluid in Hilversum. Hij

volgt Guusje ter Horst op, die acht jaar voorzitter van de Raad was. Hoes is sinds

28 november 2017 waarnemend burgemeester van de gemeente

Haarlemmermeer en zal vanaf 1 augustus aanstaande algemeen voorzitter van de

Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) zijn.

Hoes was zelfstandig ondernemer totdat hij in 2001 gedeputeerde van economische zaken in

Noord-Brabant werd. In november 2010 werd Hoes benoemd tot burgemeester van Maastricht.

Deze functie bekleedde hij tot juni 2015.

Hoes is sinds drie jaar voorzitter van de VVD Regio Zuid, is bestuurslid bij het United World

College in Maastricht en sinds kort lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media.Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionalsen particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van de
grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio-en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten,gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten dieobjectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actueleontwikkelingen belicht vanuit
media-historisch perspectief. Zo laten we zienwelke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we met een
groot aantalpartners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijvenen relevante
influencers. Op die manier dragen we samen bij aan eenmediawijzere wereld.

'De Raad van Toezicht is zeer verheugd dat Onno het voorzitterschap van mij
gaat overnemen. Onno beschikt over de juiste kennis en expertise om de
Raad te completeren. Met zijn brede bestuurlijke ervaring is hij de
aangewezen persoon om de Raad te gaan leiden’
— Guusje ter Horst, voorzitter Raad van Toezicht Beeld en Geluid

De huidige Raad van Toezicht van Beeld en Geluid telt acht leden bestaande uit Karin de Groot

(managing director ITV Studios Netherlands), Shula Rijxman (bestuursvoorzitter NPO), Julia

Noordegraaf (hoogleraar Digitaal Erfgoed, UvA), Hedwig Saam (directeur Museum Het

Valkhof), Mieke Pigeaud-Wijdeveld (eigenaar PI Control), Bert Huisjes (directeur omroep

WNL) en Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier Weekblad).

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

http://pers.beeldengeluid.nl/
http://pers.beeldengeluid.nl/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_beeldengeluid

